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SILABUS

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan baksat dan minatnya untuk memecahkan
masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Semester gamjil
KOMPETENSI DASAR INDICATOR MATERI POKOK KEGIATAN PENILAIAN SUMBER/

BELAJAR
1.1. Menghayati ibra atau

nilai positif dari proses
berdirinya dinasti
abbasyiyah.

1.2. Menghayati nilai-nilai
positif dari para khalifah
Dinasti abbasiyah.

1.3. Menghayati semangat
menuntuk ilmu yang
dicontohkan oleh
ilmuwan muslim di
bidang pengetahuan
umum masa dinasti
abbasiyah.

1.1.1. Menunjukan sikap dapat
mengambil ibrah atau nilai
positif dari proses berdirinya
dinasti abbasiyah.

1.2.1.  Menunjukan sikap positif dari
para khalifah pilihan dari dinasti
bani abbasiyah

1.3.1. Menunjukan sikap semangat
menuntut ilmu yang contohkan
oleh ilmuwan muslim dalam
bidang ilmu pengetahuan umum
masa dinasti abbasiyah.

1.4.1.  Mendalami nilai-nilai positif
yang ditunjukan oleh ilmuwan

Jejak peradaban
dinasti abbasiyah

Pendahulua:
 Mengucap salam
 berdoa bersama
 menyampaikan

tujuan belajar
 kontrak belajar
Kegiatan Inti:
 Mengamati
 Menanya
 Mengeksplorasi
 Mengasosiasikan
 Mengkomunikasikan
Penutup :

Kognitif
Afektif
Psikomotorik
Sosial

Buku Ajar
siswa kelas
VIII SKI
Buku Guru
Kalas VIII
SKI
Sumber
yang
relevan
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1.4. Menghayati nilai-nilai
positif yang ditunjukan
oleh ilmuwan muslim di
bidang agama masa
dinasti abbasiyah.

muslim di bidang agama masa
dinasti abbasiyah.

 Siswa menyimpulkan
hasil pembelajaran

 Guru memberikan
penguatan materi aja

 Guru memberikan
tugas untuk mencari
bahan bacaan sesuai
materi ajar

 Guru bersama-sama
siswa membaca doa
penutup

2.1. Menunjukan sikap
bijaksana sebagai
implementasi dari
pemehaman tentang
sejarah berdirinya dinasti
abbasiyah.

2.2. Meneladani perilaku
istiqonmah seperti yang
dicontohkan para
khalifah dari dinasti
abbasiyah.

2.3. Menunjukan perilaku
semangat belajar sebagai
implentasi dari
pemahaman para
ilmuwan muslim di
bidang ilmu pengetahuan
umum masa dinasti
abbasiyah.

2.4. Menunjukan perilaku
sungguh-sungguh dalam
menuntuk ilmu seperti
yang dicontohkan
ilmuwan muslim di

2.1.1.  Menunjukan sikap bijaksana
sebagai implentasi dari
pemahaman mengenai sejarah
berdirinya dinasti abbasiyah.

1.2.2.  menunjukan perilaku istiqomah
seperti yang dicontohkan oleh
para khalifah dari dinasti
abbasiyah

2.3.1. Menunjukan perilaku semangat
belajar sebagai implentasi dari
pemahaman para tokoh ilmuwan
muslim di bidang ilmu
pengetahuan umum masa dinasti
abbasiyah

2.4.1. Menunjukan perilaku sungguh-
sungguh dalam menuntuk ilmu
seperti yang dicontohkan ilmuwan
muslim di bidang keagamaa masa
dinasti abbasiyah.
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bidang keagamaa masa
dinasti abbasiyah.

3.1. Memahami sejarah
berdirinya dinasti
abbasiyah.

3.2. Memahami perkembangan
kebudayaan/peradaban
islam pada masa dinasti
abbasiyah

3.3. Mengidentifikasi tokoh
ilmuwan mislim Ali bin
Rabban at-tabarti, ibnu
zina (ahli kedokteran ), Al-
Kindi, Al-Gazali, Ibnu
Maskawi (ahli filsafat),
Jabir bin Hayan (ahli
kimiah), dan muhammad
bin Musa Al Kawarizmi
(ahli astronomi) juga
perannya dalam
kemajuan/kebudayaan
islam pada dinasti
abbasiyah

3.4. Mengidentifikasi para
ulama penyusun kutubus
sittah (sahih bukhori,
sahih muslim, sunan an
nasa’i, sunan abu daud,
sunan at tirmizi dan sunan

3.1.1. Menjelaskan sejarah berdirinya
dinasti abbasiyah

3.1.2. Menjelaskan perkembangan
peradaban kebudayaan islam pada
masa dinasti abbasiyah

3.1.3. Mengidentifikasi peran dan fungsi
dinasti bani abbasiyah yang
terkenal

3.1.4. Mengidentifikasih faktor-faktor
pendukung sejarah berdirinya
dinasti abbasiyah

3.1.5. Menyimpulkan perkembangan
peradaban/kebudayaan islam pada
masa dinasti abbasiyah

3.2.1. Mengidentifikan perkembangan
kebudayaan/peradaban islam pada
masa dinasti abbasiyah

3.2.2. Mengidentifikasi faktor penyebab
perkembangan
kebudayaan/peradaban islam pada
masa dinasti abbasiyah

3.2.3. Meyebutkan tokoh-tokoh yang
berperan dalam perkembangan
kebudayaan/peradaban islam pada
masa dinasti abbasiyah

3.2.4. Menjelaskan ibrah perkembangan
kebudayaan/peradaban islam pada

Kecemerlangan
ilmuwan muslim
dinasti abbasiyah



89

ibnu majah), empat imam
mazhab (imam hanafi,
imam malik, imam syafi’i,
imam ahmad ibn hambal),
imam At-Tabari dan Ibn
Kasir (akli bidang tafsir),
dan peran mereka dalam
kemajuan kebudayaan
peradaban islam pada
masa dinasti abbasiyah

masa dinasti abbasiyah
3.2.5. menyimpulkan kemajuan-kemajuan

perkembangan
kebudayaan/peradaban islam pada
masa dinasti abbasiyah

3.3.1.  Menyebut tokoh-tokoh ilmuwan
muslim serta perannya dalam
ilmu kedokteran.

3.3.2.  Menyebut tokoh-tokoh ilmuwan
muslim serta perannya dalam
ilmu filsafat.

3.3.3.  Menyebut tokoh-tokoh ilmuwan
muslim serta perannya dalam
ilmu Menyebut tokoh-tokoh
ilmuwan muslim serta perannya
dalam ilmu kimia

3.3.4.  Menyebut tokoh-tokoh ilmuwan
muslim serta perannya dalam
ilmu Menyebut tokoh-tokoh
ilmuwan muslim serta perannya
dalam ilmu astronomi

3.3.5.  Menjelaskan ibrah dari ketekunan
dari para ilmuwan.

3.4.1.  Mengidentifikasi para ulama dan
perannya dalam ilmu hadits

3.4.2.  Mengidentifikasi para ulama dan
perannya dalam ilmu fikih

3.4.3.  Mengidentifikasi para ulama dan
perannya dalam ilmu tafsir
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3.4.4.  Menjelaskan biografi para ulama
yang berperan dalam kemajuan
kebudayaan/ peradaban islam
pada masa dinasti abbasiyah

3.4.5.  menyimpulkan ibrah yang dapat
diambil dari ketekunan para
ulama dan perannya dalam
kemajuan kebudayaan/ peradaban
pada masa dinasti abbasiyah.

4.1. Menceritakan silsilah
khalifa dinasti abbasiyah

4.2. Menceritakan
perkembangan
kebudayaan/ peradaban
islam pada masa dinasti
abbasiyah.

4.3. Menceritakan biografi
dan karya para ilmuwan
muslim pada masa
dinasti abbasiyah.

4.4. Memaparkan para
ilmuwan  dalam bidang
agama dalam memajukan
kebudayaan/peradaban
pada masa dinasti
abbasiyah

4.1.1.   Menceritakan silsilah
kekhalifahan dinasti abbasiyah

4.2.1. Menceritakan perkembangan
kebudayaan/peradaban islam pada
masa dinasti abbasiyah

4.3.2.   Menceritakan biografi dan karya
para ilmuwan pada masa dinasti
abbasiyah

4.4.1. Menceritakan biografi dan peran
ilmuwan muslim dalam bidang
agama dlam mennunjukan
kebudayaan/ peradaban islam
pada masa dinasti abbasiyah

4.4.2. Menunjukan prilaku sungguh-
sungguh dalam menuntut ilmu
seperti yang dicontohkan oleh
ilmuwan muslim dibidang ilmu-
ilmu umum maupun agama pada
masa dinasti abbasiyah.

Peradaban emas
masa dinasti
abbasiyah
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Semester Genap

KOMPETENSI DASAR INDICATOR
MATERI
POKOK

KEGIATAN PENILAIAN
SUMBER/BEL

AJAR
1.1. Menghargai perjuangan

Salahudin al-ayyubi untuk
menegakkan agama allah

1.2. Menghargai perjuangan dalam
menyiarkan kebenaran sesuai
kondisi sekarang yang lebih
menitikberatkan aspek humanis
(kemanusiaan).

1.3. Memahami perkembangan
peradaban islam pada masa
dinasti Ai-Ayyubiyah

1.4. Memahami ilmuwan muslim
dinasti Ayyubiyah dan perannya
dalam kemajuan
kebudayaan/peradaban islam

1.1.1. Menampilkan sebab-
sebab berkembangnya
kebudayaan peradaba
islam pada masa dinasti
ayyubiyah

1.4.1. Mengidentifikasih
munculnya tokoh akibat
dari perkembangannya
kebudayaan peradaban
islam pada masa dinasti
ayyubiyah

1.4.2. Menjelaskan peran
tokoh ilmuwan muslim
pada masa dinasti
ayyubiyah.

Menelusuri
Jejak Sejarah
Berdirinya
Dinasti
Ayyubiyah

Pendahulua:
• Mengucap salam
• berdoa bersama
• menyampaikan

tujuan belajar
• kontrak belajar
Kegiatan Inti:
• Mengamati
• Menanya
• Mengeksplorasi
• Mengasosiasikan
• Mengkomunikasikan
Penutup :
• Siswa menyimpulkan

hasil pembelajaran
• Guru memberikan

penguatan materi aja
• Guru memberikan

tugas untuk mencari
bahan bacaan sesuai
materi ajar

Kognitif
Afektif
Psikomotorik

Sosial

2.1.  Merespon perkembangan
kebudayaan/peradaban islam
pada masa dinasti Al-
Ayyubiyah untuk masa kini dan
yang akan datang

2.2.  Mennghargai sengat para pendiri

2.1.1. menjelaskan
perkembangan
kebudayaan peradaban
islam pada masa dinasri
ayyubiyah

2.1.2 mencontoh kebudayaan
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dinasti ayyubiyah
2.3.   Menghargai keteladanan sikap

keperwiraan, Zuhud dan
kedermawaan Salahuddin al-
ayyubi dalam kehidupan sehari-
hari

peradaban islam pada
masa dinasri ayyubiyah

2.1.3. menelaah ibrah nilai-nilai
positif dan negatif  dari
perkembangan
kebudayaan
perkembangan islam
pada masa dinasti
ayyubiyah

 Guru bersama-sama
siswa membaca doa
penutup

3.1.  Memahami sejarah berdirinya
dinasti ayyubiyah

3.2.  Memahami para pendiri dinasti
ayyubiyah

.3.3. Memahami penguasa dinasti
Ayyubiyah yang terkenal

3.1.1. Menjelaskan sejarah
berdirinya dinasti
Ayyubiyah

3.1.2. Menjelaskan proses
terbentuknya sejarah
terbenutknya dinasti
Ayyubiyah

3.1.3. Mengumpulkan
mengidentifikasi factor
pendukung sejarah
berdirinya dinasti
Ayyubiyah

3.1.4. Menampilkan tokoh-
tokoh yang berperan
dalam sejarah berdirinya
dinasti Ayyubiyah

3.1.5. Mendemonstrasikan
ketekunan dan kegigihan
para tokoh dinasti
Ayyubiyah

Kecemerlangan
Peradaban
Dinasti
Ayyubiyah
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3.3.1. Mengkategorikan/
mengkelompokan nilai-
nlai fositif yang bias
diteladani dari sikap
keperwiraan Salahudin
Al-Ayyubi

3.3.2. Mengubah perilaku nilai-
nilai negatif ke nilai-nilai
positif yang bias
diteladani dari sikap
keperwiraan Salahudin
Al-Ayyubi

3.3.3. mendemonstrasikan sikap
keperwiraan Salahuddin
Al-Ayyubi

4.1. Menunjuka contoh para ilmuwan
muslin dinasti Ayyubiyah

4.3. Menceritakan biografi tokoh yang
terkenal pada dinasti Ayyubiyah

4.1.1. menunjukan kemajuan
ilmuwan muslim masa
dinasti Ayyubiyah

4.3.2 menceritakan biografi
tokoh yang terkenal pada
dinasti Ayyubiyah

Lemo Bajo 01 Juni 2018
Kepala madrasah Mts

Abd. Samad Kasim, A.Md
NIP: 195006141977031001
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RPP

Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Materi Pokok : Keruntuhan Dinasti Bani Umayyah

: Proses terbentuknya dinasti AbbAsiyah
: Silsilah Dinasti Abbasiyyah

Kelas/Semester : VIII/I
Alokasi Waktu : 4x45 menit (2 x pertemuan)
Siklus : I

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan baksat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar

1.1. Menghayati ibra atau nilai positif dari proses berdirinya dinasti abbasyiyah.
2.1. Menunjukan sikap bijaksana sebagai implementasi dari pemehaman tentang sejarah

berdirinya dinasti abbasiyah.
3.1. Memahami sejarah berdirinya dinasti abbasiyah.
4.1. Menceritakan silsilah khalifa dinasti abbasiyah

C. Indikator

1.1.1. Menunjukan sikap dapat mengambil ibrah atau nilai positif dari proses berdirinya
dinasti abbasiyah.

2.1.1. Menunjukan sikap bijaksana sebagai implentasi dari pemahaman mengenai sejarah
berdirinya dinasti abbasiyah.

3.1.1. Menjelaskan sejarah berdirinya dinasti abbasiyah
3.1.2. Menjelaskan perkembangan peradaban kebudayaan islam pada masa dinasti abbasiyah
3.1.3. Mengidentifikasi peran dan fungsi dinasti bani abbasiyah yang terkenal
3.1.4. Mengidentifikasih faktor-faktor pendukung sejarah berdirinya dinasti abbasiyah
3.1.5. Menyimpulkan perkembangan peradaban/kebudayaan islam pada masa dinasti

abbasiyah
4.1.1. Menunjukan kemajuan ilmuwan muslim masa dinasti Ayyubiyah
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D. Materi pokok

1. Keruntuhan Dinasti Bani Umayyah

2. Proses terbentuknya dinasti AbbAsiyah

3. Silsilah Dinasti Abbasiyyah

E. Metode Pembelajaran

Kooperatif  Tipe Number Head Together:

1. Cerama

2. Diskisi

3. Tanya jawab

F. Media, Alat dan Sumber

Media :

Laptop , LCD/Proyektor, Slide

Sumber :

Buku Ajar Guru SKI Kelas VIII MTs

Buku Ajar Siswa  SKI Kelas VIII Mts

Sumber  yang  relevan dengan Materi pelajaran

G. Langka-langka Pembelajaran

A. Pendahuluan Waktu
1. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan

mengucapkan salam basmalah kemudia berdoa bersama.

10

2. Guru memeriksa kerapian serta kebersihan ruang kelas.
3. Guru memberikan stimulus berupa motivasi/nasehat
4. Guru secara bersama bertadarus surat-surat pilihan
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus di capai.
6. Guru memberikan apersepsi terkait dengan materi yang yang

akan di pelajari.
7. guru membagi siswa beberapa kelompok
8. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran model

Kooperatif tipe number head together (NHT)
B. Kegiatan Inti

65

1. Guru menampilkan tayangan video terkait dengan materi
pelajaran.

2. Guru membagikan beberapa soal /pertanyaan permasalahan yang
harus di kerjakan dalam kelompok.

3. Guru membimbing siswa-siswa  dalam merumuskan
masalah/menjawab soal-soal yang telah di bagikan.

4. Guru memerintahkan kepada masing-masing kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian.
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5. Guru memberikan kesempatan siswa bertanya dan menjawab
pertanyaan baik kepada guru maupun siswa.

C. Penutup

15

1. Guru membimbing siswa bersama-sama menarik kesimpulan
pembelajaran.

2. Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan bersemangat.
3. Guru memberikan tes/evaluasi.
4. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang terbaik
5. Guru memberikan nasihat/motivasi.
6. Guru dan siswa bersama-sama menutup pembelajaran dengan

doa dan salam.

H. Sistem Penilaian

Tehnik penilaian Bentuk instrumen Instrumen/soal
Tes tertulis Pilihan ganda Terlampir

Lemo Bajo 01 Juni 2018
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala Madrasah MTs

Abd. Samad Kasim, A.Md Sulwan
NIP: 195006141977031001 NIM: 14010101064

9
5
0
0
6
1
4
1
9
7
7
0
3
1
0
0
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RPP SIKLUS II

Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Materi Pokok : Khalifah Besar Dinasti Abbasiyyah

a. Khalifah Abu Ja’far Al-mansur (136-158 H/754-775 M)

b. Khalifah Harun Ar-Rasyid (170-193 H/786-809 M)

c. Khalifah Abdullah Al-Makmun (170-218 H/813-833)

Kelas/Semester : VIII/I
Alokasi Waktu : 4x45 menit (2 x pertemuan)
Siklus : II

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan baksat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar

1.1. Menghayati ibra atau nilai positif dari proses berdirinya dinasti abbasyiyah.
2.1. Menunjukan sikap bijaksana sebagai implementasi dari pemehaman tentang sejarah

berdirinya dinasti abbasiyah.
3.1. Memahami sejarah berdirinya dinasti abbasiyah.
4.1. Menceritakan silsilah khalifa dinasti abbasiyah

C. Indikator

1.1.1. Menunjukan sikap dapat mengambil ibrah atau nilai positif dari proses berdirinya
dinasti abbasiyah.

2.1.1. Menunjukan sikap bijaksana sebagai implentasi dari pemahaman mengenai sejarah
berdirinya dinasti abbasiyah.

3.1.1. Menjelaskan sejarah berdirinya dinasti abbasiyah
3.1.2. Menjelaskan perkembangan peradaban kebudayaan islam pada masa dinasti abbasiyah
3.1.3. Mengidentifikasi peran dan fungsi dinasti bani abbasiyah yang terkenal
3.1.4. Mengidentifikasih faktor-faktor pendukung sejarah berdirinya dinasti abbasiyah
3.1.5. Menyimpulkan perkembangan peradaban/kebudayaan islam pada masa dinasti

abbasiyah
4.1.1. Menunjukan kemajuan ilmuwan muslim masa dinasti Ayyubiyah
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D. Materi pokok

Khalifah Besar Dinasti Abbasiyyah

d. Khalifah Abu Ja’far Al-mansur (136-158 H/754-775 M)

e. Khalifah Harun Ar-Rasyid (170-193 H/786-809 M)

f. Khalifah Abdullah Al-Makmun (170-218 H/813-833)

E. Metode Pembelajaran

Kooperatif  Tipe Number Head Together:

1. Cerama

2. Diskisi

3. Tanya jawab

F. Media, Alat dan Sumber

Media :

Laptop , LCD/Proyektor, Slide

Sumber :

Buku Ajar Guru SKI Kelas VIII MTs

Buku Ajar Siswa  SKI Kelas VIII Mts

Sumber  yang  relevan dengan Materi pelajaran

G. Langka-langka Pembelajaran

A. Pendahuluan Waktu
1. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan

mengucapkan salam basmalah kemudia berdoa bersama.

10

2. Guru memeriksa kerapian serta kebersihan ruang kelas.
3. Guru memberikan stimulus berupa motivasi/nasehat
4. Guru secara bersama bertadarus surat-surat pilihan
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus di capai.
6. Guru memberikan apersepsi terkait dengan materi yang yang

akan di pelajari.
7. guru membagi siswa beberapa kelompok
8. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran model

Kooperatif tipe number head together (NHT)
B. Kegiatan Inti

65

1. Guru menampilkan tayangan video terkait dengan materi
pelajaran.

2. Guru membagikan beberapa soal /pertanyaan permasalahan yang
harus di kerjakan dalam kelompok.

3. Guru membimbing siswa-siswa  dalam merumuskan
masalah/menjawab soal-soal yang telah di bagikan.

4. Guru memerintahkan kepada masing-masing kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian.

5. Guru memberikan kesempatan siswa bertanya dan menjawab
pertanyaan baik kepada guru maupun siswa.



99

C. Penutup

15

1. Guru membimbing siswa bersama-sama menarik kesimpulan
pembelajaran.

2. Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan bersemangat.
3. Guru memberikan tes/evaluasi.
4. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang terbaik
5. Guru memberikan nasihat/motivasi.
6. Guru dan siswa bersama-sama menutup pembelajaran dengan

doa dan salam.

H. Sistem Penilaian

Tehnik penilaian Bentuk instrumen Instrumen/soal
Tes tertulis Pilihan ganda Terlampir

Lemo Bajo 01 Juni 2018
Mengetahui Peneliti
Kepala Madrasah MTs

Abd. Samad Kasim, A.Md Sulwan
NIP: 195006141977031001 NIM: 14010101064
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) / KELOMPOK (LKK) SIKLUS I

KELAS/PERTEMUAN : II/I

MATERI POKOK : Keruntuhan Dinasti Umayyah  dan Proses Berdirinya

Dinasti Abbasiyah

WAKTU : 2 X 45 MENIT

NAMA KELOMPOK : 1……………………..

2……………………..

3……………………..

4……………………..

5……………………..

Petunjuk.!

1. Sebelum menjawab pertanyaan dalam lembar kerja bacalah petunjuk berikut secara

seksama.

2. Perhatikan secara seksama ganbar yang ditampilkan.

3. Ingatlah inti dari gambar tersebut.

4. Diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut.

5. Tulislah dilembar kerjamu jawaban hasil diskusi.

Aktivitas Diskusi.!

Nah, kalian tentunya sudah memahami maksud dari gambar tersebut. Setelah kalian

memahami. Jawablah pertanyaan berikut ini.

No. Tentang Pertanyaan

1 Apa Apa hubungan kermunduran  Bani Umayyah dengan proses

berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah?

2 Apakah Apakah kejayaan Dinasti Abbasiyah merupakan kemajuan

kebudayaan/peradaban Islam?

3 Bagaimana Bagaimana membangun sebuah negara menjadi besar, aman,

damai, tentram dan makmur?

4 Mengapa Mengapa menjadi pemimpin itu harus berakhlak mulia, tegas,

cerdas, berani dan bijaksana?

5 Bagaimana jika Bagaimana jika pemimpin tidak berakhlak mulia, tegas, cerdas,

berani dan bijaksana?

Jawaban
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) / KELOMPOK (LKK) SIKLUS I

KELAS/PERTEMUAN : II/II

MATERI POKOK : Silsilah Dinasti Abbasiyah dan Khalifah-Khalifah Besar

Dinasti Abbasiyah

WAKTU : 2 X 45 MENIT

NAMA KELOMPOK : 1……………………..

2……………………..

3……………………..

4……………………..

5……………………..

Petunjuk.!

1. Sebelum menjawab pertanyaan dalam lembar kerja bacalah petunjuk berikut secara

seksama.

2. Perhatikan secara seksama ganbar yang ditampilkan.

3. Ingatlah inti dari gambar tersebut.

4. Diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut.

5. Tulislah dilembar kerjamu jawaban hasil diskusi.

Aktivitas Diskusi.!

Nah, kalian tentunya sudah memahami maksud dari gambar tersebut. Setelah kalian

memahami. Jawablah pertanyaan berikut ini.

No Pertanyaan

1
Berapa khalifah-khalifah yang pernah berkuasa pada masa kekhalifahan
Dinasti Abbasiyah di Baghdad?

2
Mengapa ada waktu 3,5 tahun dunia muslim tidak memiliki khalifah setelah
kedatangan bangsa Mongol?

3 Siapa saja khalifah-khalifah Dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Mesir?

4 Siapa saja yang termasuk khalifah-khalifah besar Dinasti Abbasiyah?

5
Bagaimana peranan para khalifah besar membawa kemajuan  Dinasti
Abbasiyah?

Jawaban
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) / KELOMPOK (LKK) SIKLUS II

KELAS/PERTEMUAN : II/I

MATERI POKOK : Khalifah Besar Dinasti Abbasiyyah

WAKTU : 2 X 45 MENIT

NAMA KELOMPOK : 1……………………..

2……………………..

3……………………..

4……………………..

5……………………..

Petunjuk.!

1. Sebelum menjawab pertanyaan dalam lembar kerja bacalah petunjuk berikut secara

seksama.

2. Perhatikan secara seksama ganbar yang ditampilkan.

3. Ingatlah inti dari gambar tersebut.

4. Diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut.

5. Tulislah dilembar kerjamu jawaban hasil diskusi.

Aktivitas Diskusi.!

Nah, kalian tentunya sudah memahami maksud dari gambar tersebut. Setelah kalian

memahami. Jawablah pertanyaan berikut ini.

No Pertanyaan

1 Berapa khalifah-khalifah yang pernah berkuasa pada masa kekhalifahan Dinasti

Abbasiyah di Baghdad?

2 Mengapa ada waktu 3,5 tahun dunia muslim tidak memiliki khalifah setelah

kedatangan bangsa Mongol?

3 Siapa saja khalifah-khalifah Dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Mesir?

4 Siapa saja yang termasuk khalifah-khalifah besar Dinasti Abbasiyah?

5 Bagaimana peranan para khalifah besar membawa kemajuan  Dinasti Abbasiyah?

Jawaban
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) / KELOMPOK (LKK) SIKLUS II

KELAS/PERTEMUAN : II/II

MATERI POKOK : Khalifah Besar Dinasti Abbasiyyah

WAKTU : 2 X 45 MENIT

NAMA KELOMPOK : 1……………………..

2……………………..

3……………………..

4……………………..

5……………………..

Petunjuk.!

1. Sebelum menjawab pertanyaan dalam lembar kerja bacalah petunjuk berikut secara

seksama.

2. Perhatikan secara seksama ganbar yang ditampilkan.

3. Ingatlah inti dari gambar tersebut.

4. Diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut.

5. Tulislah dilembar kerjamu jawaban hasil diskusi.

Aktivitas Diskusi.!

Nah, kalian tentunya sudah memahami maksud dari gambar tersebut. Setelah kalian

memahami. Jawablah pertanyaan berikut ini.

1) Terangkan proses berdirinya Dinasti Abbasiyah!

2) Berikan interpretasimu tentang kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid!

3) Bandingkan peranan khalifah Al-Mansur dan Al-Makmun!

4) Klasifikasikanlah khlaifah-khalifah yang berjasa besar bagi kejayaan Dinasti

Abbasiyah!

5) Bagaimana cara kita dapat mengetahui zaman keemasan Dinasti Abbasiyah?

Jawaban
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SOAL EVALUASI SISWA SIKLU I

Pertemuan : I - Jumlah soal : 5

Mata Pelajaran : SKI - Bentuk soal : Uraian

Kelas/Semester : VIII/I - Kurikulum Acuan : KTSP

Materi pikok : keruntukan dinasti umayyah dan proses terbentuknya

dinasti abbasiyah

Soal:

1. Sebutkan berapa tahu Dinasti bani umayyah berkuasa ?

2. Sebutkan nama dari keluarga bani abbas yang melakukan propaganda

menentang bani umayyah?

3. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang  menjadi penyebab kemunduran

dinasti umayyah?

4. Sebut dan tuliskan nama pasukan yang merumtuhkan dinasti umayyah?

5. Sebutkan nama pendiri dinasti Abbasiyah dan tahun berapa awal

terbentuknya ?

Selamat Bekerja
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Kunci Jawaban Tes Siklu I

1. Sekitar 90 Tahun

2. Muhammad bin Ali

3. Penyebab kemunduran dinasti umayyah

a) Figure khalifah yang terus melemah

b) Mekanisme pengangkatan khalifah yang tidak jelas. Akibatnya

muncul perebutan kekuasaan dikalangan anggota keluarga umayyah.

c) Pemindahan ibu kota dari madinah ke damaskus (bekas ibu kota

kerajaan bizantium) gaya hidup mewah Bizantium ditiru oleh keluarga

umayyah.

d) Kekecewaan para ulama terhadap para penguasa yang tidak memiliki

integritas. kehidupan keagamaan dan politik mereka menyimpang dari

nilai-nilai syari’at islam.

e) Pertentangan antara suku arab utara dengan arab selatan.

4. Pasukan Abu Abbas dan Abu Muslim Al-Khurasani.

5. Abdullah Al-Saffah ibn muhammadibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas

Rahimahullah, awal terbentuknya  dinasti Abbasiyah (750 M Hingga 1258 M)
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SOAL EVALUASI SISWA SIKLU II

Pertemuan : I - Jumlah soal : 5

Mata Pelajaran : SKI - Bentuk soal : Uraian

Kelas/Semester : VIII/I

Materi pikok :

Soal:

1. Sebutkan nama wilayah tempat bertugasnya Abu Muslim menjadi propagandis?

2. Sebutkan nama khalifah kedua dinasti Abbasiyah?

3. Sebutkan apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Abu Jaf’far Al-Mansyur?

4. Sebutkan beberepa hal penting yang dilakukan oleh khalifah harun Ar-Rasyid?

5. Khalifa Harun Ar-Arasid mendirikan pusat riset dan pengembangan ilmu

pengetahuan, sebutkan!

Selamat Bekerja
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Kunci Jawaban Siklus II

1. Khurasan/Persia

2. Abu Jaf’far Al-Mansyur (136-158H/754-775M)

3. 1.  Memperkuat pemerintahan dan stabilitas polik

2. Mendirikan kota Baghdad.

3. Pengembangan ilmu pengetahuan.

4. 1. Mewujutkan keamanan, kedamayan serta kesejahteraan rakyat.

2.   Menghiasi kota Baghdad dengan berbagai bangunan megah.

3.    Membangun sarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

4.    Mendirikan baitil hikmah, yaitu lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai

perguruan tinggi, perpustakaan dan pusat penelitian.

5.    Memberikan tunjangan lebbih bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan.

6.    Mengembangkan toleransi kehidupan beragama.

7.    Pengelolaan baitul mal untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

5. Bait Al-Hikmah
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I

Kelas : VIII

Mata Pelajaran : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

Pertemuan Ke : I

Hari/Tanggal :

Berilah skor pada lembar aktivitas siswa sesuai pengamatan anda
dengan kriteria berikut :

1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Sangat Baik

No. Aktivitas Siswa Deskriptif
Skor

1 2 3 4

1.
Keterlibatan dalam
pembukaan
pembelajaran

a. Siswa menjawab salam dan
berdoa bersama

b. Siswa menjaga kerapian dan
kebersihan kelas

c. Siswa bersama guru melakukan
membaca Al-Qur’an

2. Termotivasi untuk
belajar

a. Siswa menanggapi apersepsi
yang di berikan guru

b. Siswa mendengarkan nasihat
atau motivasi guru

3.
Memperhatikan
tujuan pembelajaran
yang di sampai guru

a. Siswa memperhatikan
penjelasan guru.

b. Siswa memperhatikan dan
mencatat tujuan pembelajaran
yang disampaikan guru

4. Menyimak
penjelasan guru

a. Siswa memperhatikan
penjelasan materi pembelajaran

b. Siswa mencatat penjelasan
meteri pembelajaran
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c. Siswa dapat belajar dengan
menggunakan materi yang di
ajarkan dengan buku paket atau
buku sumber lain.

d. Siswa mengajukan pendapat
atau pertanyaan kepada guru

e. Siswa menanggapi pendapat
atau jawaban teman.

5. Kerja sama
kelompok

a. Siswa aktif dalam kelompoknya

b. Siswa menanyakan
/wawancara/studi pustaka teman
sekolompok.

c. Siswa menjawab soal
permasalahan.

d. Siswa berdiskusi dengan
kelompoknya dalam
menyelesaikan tugas kelompok.

e. Siswa mengajukan pertanyaan
kepada guru saat mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan
tugas.

6.
Mempresentasikan
hasil diskusi
kelompok

a. Siswa maju di depan kelas
mempresentasikan hasil kerja
kelompok.

b. Siswa memberikan kesempatan
kepada siswa lain untuk
bertanya.

c. Siswa menjawab dari kelompok
lain.

d. Siswa memberikan kesempatan
kepada teman kelompoknya
untuk menjawab dari kelompok
lain.

7. Keterlibatan dalam
membuat

a. Siswa menanyakan kembali apa
yang belum di mengerti.



110

kesimpulan dan
sekaligus penutup

b. Siswa mendengarkan arahan
guru untuk membuat
kesimpulan.

c. Siswa bersama kelompoknya
membuat kesimpulan.

d. Siswa menjawab tes/evaluasi
yang di berikan guru.

e. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang materi
pertemuan berikutnya.

Pengamat Peneliti

Nurlin, S.Pd Sulwan
14010101064
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I

Nama Guru : Sulwan

Mata Pelajaran : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

Pertemuan Ke : I

Hari/Tanggal : …………………………....

Berilah skor pada lembar aktivitas guru sesuai pengamatan anda dengan
kriteria berikut :

1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Sangat Baik

No. Aspek-aspek yang di Observasi
Dilakukan Skor

Ya Tidak 1 2 3 4
A. Pendahuluan

1. Guru memberi salam dan memulai
pelajaran dengan mengucapkan salam
basmalah kemudia berdoa bersama.

2. Guru memeriksa kerapian serta kebersihan
ruang kelas.

3. Guru memberikan stimulus berupa
motivasi/nasehat

4. Guru secara bersama bertadarus surat-surat
pilihan

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang harus di capai.

6. Guru memberikan apersepsi terkait
dengan materi yang yang akan di pelajari.

7. guru membagi siswa beberapa kelompok
8. Guru menyampaikan langkah-langkah

pembelajaran model Problem Kooperatif
Tipe Number Head Together.

B. Kegiatan Inti
9. Guru menampilkan gambar terkait dengan

materi pelajaran.
10. Guru membagikan beberapa soal
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/pertanyaan permasalahan yang harus di
kerjakan dalam kelompok.

11. Guru membimbing siswa-siswa  dalam
merumuskan masalah/menjawab soal-soal
yang telah di bagikan.

12. Guru memerintahkan kepada masing-
masing kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi secara bergantian.

13. Guru memberikan kesempatan siswa
bertanya dan menjawab pertanyaan baik
kepada guru maupun siswa.

C. Penutup
14. Guru membimbing siswa bersama-sama

menarik kesimpulan pembelajaran.
15. Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar

dan bersemangat.
16. Guru memberikan tes/evaluasi.
17. Guru memberikan penghargaan pada

kelompok yang terbaik
18. Guru memberikan nasihat/motivasi.
19. Guru dan siswa bersama-sama menutup

pembelajaran dengan doa dan salam.

Pengamat Peneliti

Nurlin, S.Pd Sulwan
14010101064
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II

Kelas : II

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Pertemuan Ke : ……………………………

Hari/Tanggal : …………………………....

Berilah skor pada lembar aktivitas siswa sesuai pengamatan anda
dengan kriteria berikut :

1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Sangat Baik

No. Aktivitas Siswa Deskriptif
Skor

1 2 3 4

1.
Keterlibatan dalam
pembukaan
pembelajaran

a. Siswa menjawab salam dan
berdoa bersama

b. Siswa menjaga kerapian dan
kebersihan kelas

c. Siswa bersama guru melakukan
membaca Al-Qur’an

2. Termotivasi untuk
belajar

a. Siswa menanggapi apersepsi
yang di berikan guru

b. Siswa mendengarkan nasihat
atau motivasi guru

3.
Memperhatikan
tujuan pembelajaran
yang di sampai guru

a. Siswa memperhatikan
penjelasan guru.

b. Siswa memperhatikan dan
mencatat tujuan pembelajaran
yang disampaikan guru

4. Menyimak
penjelasan guru

a. Siswa memperhatikan
penjelasan materi pembelajaran
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b. Siswa mencatat penjelasan
meteri pembelajaran

c. Siswa dapat belajar dengan
menggunakan materi yang di
ajarkan dengan buku paket atau
buku sumber lain.

d. Siswa mengajukan pendapat
atau pertanyaan kepada guru

e. Siswa menanggapi pendapat
atau jawaban teman.

5. Kerja sama
kelompok

a. Siswa aktif dalam kelompoknya

b. Siswa menanyakan
/wawancara/studi pustaka teman
sekolompok.

c. Siswa menjawab soal
permasalahan.

d. Siswa berdiskusi dengan
kelompoknya dalam
menyelesaikan tugas kelompok.

e. Siswa mengajukan pertanyaan
kepada guru saat mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan
tugas.

6.
Mempresentasikan
hasil diskusi
kelompok

a. Siswa maju di depan kelas
mempresentasikan hasil kerja
kelompok.

b. Siswa memberikan kesempatan
kepada siswa lain untuk
bertanya.

c. Siswa menjawab dari kelompok
lain.
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d. Siswa memberikan kesempatan
kepada teman kelompoknya
untuk menjawab dari kelompok
lain.

7.

Keterlibatan dalam
membuat
kesimpulan
sekaligus penutup

a. Siswa menanyakan kembali apa
yang belum di mengerti.

b. Siswa mendengarkan arahan
guru untuk membuat
kesimpulan.

c. Siswa bersama kelompoknya
membuat kesimpulan.

d. Siswa menjawab tes/evaluasi
yang di berikan guru.

e. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang materi
pertemuan berikutnya.

Pengamat Peneliti

Nurlin, S.Pd Sulwan
14010101064
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II

Nama Guru : Sulwan
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Pertemuan Ke : ……………………………
Hari/Tanggal : …………………………....

Berilah skor pada lembar aktivitas guru sesuai pengamatan anda dengan
kriteria berikut :

1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Sangat Baik

No. Aspek-aspek yang di Observasi
Dilakukan Skor

Ya Tidak 1 2 3 4
A. Pendahuluan

1. Guru memberi salam dan memulai
pelajaran dengan mengucapkan salam
basmalah kemudia berdoa bersama.

2. Guru memeriksa kerapian serta kebersihan
ruang kelas.

3. Guru memberikan stimulus berupa
motivasi/nasehat

4. Guru secara bersama bertadarus surat-surat
pilihan

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang harus di capai.

6. Guru memberikan apersepsi terkait
dengan materi yang yang akan di pelajari.

7. guru membagi siswa beberapa kelompok
8. Guru menyampaikan langkah-langkah

pembelajaran model Kooperatif  Tipe
Number Head Together

B. Kegiatan Inti
9. Guru menampilkan ganbar terkait dengan

materi pelajaran.
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10. Guru membagikan beberapa soal
/pertanyaan permasalahan yang harus di
kerjakan dalam kelompok.

11. Guru membimbing siswa-siswa  dalam
merumuskan masalah/menjawab soal-soal
yang telah di bagikan.

12. Guru memerintahkan kepada masing-
masing kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi secara bergantian.

13. Guru memberikan kesempatan siswa
bertanya dan menjawab pertanyaan baik
kepada guru maupun siswa.

C. Penutup
14. Guru membimbing siswa bersama-sama

menarik kesimpulan pembelajaran.
15. Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar

dan bersemangat.
16. Guru memberikan tes/evaluasi.
17. Guru memberikan penghargaan pada

kelompok yang terbaik
18. Guru memberikan nasihat/motivasi.
19. Guru dan siswa bersama-sama menutup

pembelajaran dengan doa dan salam.

Pengamat Peneliti

Nurlin, S.Pd Sulwan
14010101064



118

DATA PEROLEHAN SISWA SETIAP SIKLUS

NO. NAMA
NILAI HASI BELAJAR

Pra-siklus Siklus I Siklus II
1 Aslan Ade Irawan Eka Putra 65 81 81

2 Ario 65 78 78

3 Agustam 75 76 76

4 Andi Miliandri Aditra 60 70 76

5 Arif L 80 80 80

6 Sahril A 78 78 78

7 Adrian Sidik 73 77 77

8 Adrian Pranata 95 95 95

9 Ariendi 94 94 94

10 Darwansah 63 70 79

11 Hamdan 60 67 80

12 Haikal 67 67 76

13 Hermanto 69 69 79

14 Indra Hartono 90 90 90

15 Iirwan 60 69 69

16 Jepri 70 77 77

17 Muhrim 71 75 79

18 Muh. Fadli 72 78 88

19 Muh. Rijal 60 67 67

20 Faisal 87 90 90

21 Fadli 64 76 80

22 Rafi Hendrawan 69 69 80

23 Risal Rinaldi 75 79 79

24 Wusran 76 80 80

25 Suhardin 74 77 77

Jumlah 1812 1929 2014
Rata-rata 7,248 % 7,716% 8,056 %
Persentase Ketuntasa 36 % 68 % 92 %
Persentase Ketidak Tuntasan 64 % 32 % 8 %
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MEDIA PEMBELAJARAN

Media Pembelajaran  Pertemuan Paertama Pada Siklus I

1. Keruntuhan Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih 91 tahun,

mengalami kemunduran dan kemudian digantikan oleh

kekhalifahan Bani Abbasiyah. Diantara beberapa hal yang

mendorong  kemunduran Bani Umayyah sebagai berikut:

(a) Figur Khalifah yang lemah.

(b) Mekanisme pengangkatan khalifah yang tidak jelas

menimbulkan perebutan kekuasaan di kalangan anggota

keluarga Bani Umayyah.

(c) Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus (bekas ibu

kota Kerajaan Bizantium) membawa pengaruh gaya hidup

mewah bangsawan Bizantium ditiru keluarga Dinasti

Umayyah.

(d) Kekecewaan Para ulama terhadap para penguasa  yang tidak

memiliki integritas keagamaan dan politik sesuai dengan

nilai-nilai syari’at Islam.

(e) Pertentangan antara suku Arab Utara dengan Arab Selatan.

(f) Ketidak puasan kaum“Mawali” dan keangkuhan bangsa

Arab.

(g) Konflik politik sejak masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin

yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang melahirkan

gerakan oposisi, kaum Syi`ah (pengikut Ali) dan Khawarij.

(h) Penyebab langsung muncul gerakan dipelopori oleh

keturunan Al-Abbas Ibn Abd. Al-Muthalib, didukung Bani

Hasyim,  golongan Syi`ah dan kaum Mawali.

Dinasti Bani Umayyah runtuh dengan kemenangan pasukan

Abul Abbas bersama Abu Muslim Al-Khurasani dalam

pertempuran Zab Hulu. Kekalahan ini menjadi akhir dari

kekuasaan Dinasti

Bani Umayyah dan

menjadi awal

berdirinya Dinasti

Bani Abbasiyah

sekitar tahun 750 M -

1258 M.
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Media Pembelajaran Pertemuan Ledua Pada Siklus I

Wilaya kekuasaan dinasti abbasiyah
(http://arsyahseyda11.blogspot.com)

Keruntuhan dinasti umayyah pada tahun
750 M, menjadi tonggak awal berdirinya
dinasti abbasiyah.

Istana Dinasti Abbasiyah, Baghdad
(Sumber gambar: www.republika.co.id)

Kekuasaan pada periode dinasti abbasiyah
dimuali sejak masa khalifah Al-Mahdi (775-
785), Hingga Al-athiq (842-847) dan
mencapai puncaknya secara khusus pada
masa khalifah Harun Ar- Rasyid (786-809)

Gedung Bayt Al-Hikmah didirikan pada
masa pemerintahan khalifah Kekuasaan
pada periode dinasti abbasiyah dimuali
Harun Ar-rasid.
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Media Pembelajaran  Pertemuan Pertama Pada Siklus II

Abu al-Abbas as-Saffah, Sang Pendiri Dinasti
Abbasiyah. Sumber :
http://medievalhistoryfacebook.wikispaces.com

Patung Abu Ja’far al-Mansur di Baghdad
Sumber: www.republika.co.id

Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur (136-158

H/754-775 M), Pendiri Kota BaghdadBiografi

Singkat Al-Mansur. Abu Jafar Abdullah bin

Muhammad Al-Mansur adalah Khalifah kedua Bani

Abbasiyah, putera Muhammad bin Ali bin Abdullah

ibn Abbas bin Abdul Muthalib, dilahirkan di

Hamimah pada tahun 101 H. Ibunya bernama

Salamah al-Barbariyah, adalah wanita dari suku

Barbar. Al-Mansur adalah saudara Ibrahim Al-Imam

dan Abul Abbas As-Saffah. Al-Mansur memiliki

kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan otak

cemerlang.

Khalifah Harun Ar-Rasyid
(Sumber : http://www.dokumenpemudatqn.com)
Harun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada September 786

M, pada usianya yang sangat muda, yakni 23 tahun. Jabatan khalifah itu

dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat khalifah, Musa Al-Hadi

wafat.

Kepribadian Harun Ar-Rasyid sangat mulia. Sikapnya  tegas,

mampu mengendalikan diri, tidak emosional, sangat peka perasaannya

dan  toleran. Akhlak mulianya dikemukakan oleh Abul 'Athahiyah,

seorang penyair kenamaan saat itu. Selain itu, Harun Ar-Rasyid juga

dikenal sebagai seorang khalifah yang suka humor. Dia juga terkenal

pemimpin yang pemurah dan dermawan. Banyak sejarawan

menyamakannya dengan Khalifah Umar bin Abdul Azis dari Dinasti

Bani Umayyah.Tak  jarang  ia juga turun ke jalan-jalan di kota Baghdad

pada malam hari melihat kehidupan sosial yang sebenarnya pada

masyarakatnya, sehingga tak seorang pun yang kelaparan dan  teraniaya

tanpa diketahui oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid.
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Khalifah Al-Makmun
http://static.republika.co.id

Khalifah Abdullah Al-Makmun(786-833M),

Khalifah Pembaharu Ilmu Pengetahuan

Abdullah ibnu Harun Ar-Rasyid, lebih dikenal

dengan panggilan Al-Ma’mun, dilahirkan pada tanggal 15

Rabi’ul Awal 170 H / 786 M, bertepatan dengan wafat

kakeknya Musa Al-Hadi dan pengangkatan ayahnya,

Harun Ar-Rasyid. Ibunya, bekas seorang budak yang

dinikahi ayahnya bernama   Murajil dan meninggal

setelah melahirkannya.  Al-Makmunanak yang jenius.

Sebelum usia 5 tahun dididik agama dan membaca Al-

Qur’an oleh dua orang ahli yang terkenal bernama Kasai

Nahvi dan Yazidi.

Untuk mendalami Hadits, Al-Makmun dan Al-

Amin dikirim ayahnya, Harun Ar-Rasyid  kepada Imam

Malik di Madinah. Al-Makmun dan saudaranya belajar

kitab Al-Muwattha karangan Imam Malik. Dalam waktu

yang sangat singkat, Al-Makmuntelah menguasai Ilmu-

ilmu kesusateraan, tata Negara, hukum, hadits, falsafah,

astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuaan lainnya. Ia

juga hafal Al-Qur’an dan ahli juga menafsirkannya.

Abdurrahman keturunan terakhir ummayah yang lolos
dari kudeta Abbasiyah .

Abdurrahma menjadi amir pertama codoba dan kepala
keluarga ummayah dipengasingan. Keputusan Abdurrahman
untuk membatasi dirinya pada gelar amir (pangeran)
ketimbang sebagai khalifah (pengganti nabi) adalah
keputusan yang cerdas. Dia berfikir dengan situasinya pada
waktu itu, tidak ada gunanya menciptakan lebih bayak musuh
di wilayah  dari pada yang suda ada terutama diantara mereka
yang telah bersumpah setia kepada khalifah baru, Abbasiyah
di bagdad
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Media Pembelajaran Pertuan Kedua Pada Siklus II

Kemajuan khalifah Al-Makmun
Untuk mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan saat itu, Khalifah Al-Makmun
memperluas Baitul Hikmah (Darul Hikmah)
yang didirikan ayahnya, Harun Ar-Rasyid,
sebagai Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di
dunia. Baitul Hikmah diperluas menjadi
lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan
tempat penelitian. Lembaga ini memiliki
ribuan buku ilmu pengetahuan.

Lembaga lain yang didirikan pada masa
Al-Makmun adalah Majalis Al-
Munazharahsebagai lembaga pengkajian
keagamaan yang diselenggarakan di rumah-
rumah, masjid-masjid, dan istana khalifah.
Lembaga ini menjadi tanda kekuatan penuh
kebangkitan Timur, di mana Baghdad mulai
menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan
dan puncak keemasan Islam

Pemerintahannya Khalifah Abu Ja'far Al-
Manshur benar-benar meletakkan dasar-dasar
ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan
terkendali. Oleh sebab itu, tidak pernah terjadi
defisit anggaran besar-besaran. Kas negara selalu
penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada
uang keluar. Ketika Khalifah Abu Ja'far Al-
Manshur meninggal dunia, harta yang ada dalam
kas negara sebanyak 810.000.000 dirham.

Ada kisah menarik tentang Abu Ja'far Al-
Manshur dan Abu Hanifah. Ketika selesai
membangun Baghdad, Abu Ja'far mengundang
para ulama terkemuka. Imam Abu Hanifah
termasuk di antara mereka.

Saat itulah Abu Hanifah ditawari sebagai
Hakim Tinggi (Qadhi Qudha). Namun Abu
Hanifah menolak keras. Ketika diancam agar
bersedia memegang jabatan itu, Abu Hanifah
mengucapkan kalimat yang dicatat sejarah,
"Seandainya anda mengancam untuk
membenamkanku ke dalam sungai Eufrat atau
memegang jabatan itu, sungguh aku akan memilih
untuk dibenamkan."
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Lampiran

Gambar Halaman Sekolah, Dan Ruang Belajar MTs Lemo Bajo

Poto tenaga pandidik dan kependidikan MTs Lemo Bajo

Hari Pertama Observasi Di MTs.S
Lemo Bajo

Wawancara dengan Kepala MTs.S
Lemo Bajo

Gedung Belajar
MTs.S Lemo Bajo

Dena Ruangan
Belajar
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Dokumentasi Pra-Siklus
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Dokumentasi Siklus II

Siklus II



 

 

 

 

  



  



 



 

 

PROVINSI SELAWESI TENGGARA  

KABUPATEN KONAWE UTARA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

IDENTITAS DIRI 

Nama   : Sulwan   - Alamat  : Desa Amorome 

NIM   : 14010101064  - RT/RW  : 002/002 

NIK   : 7409010107930072  - Kepala Desa  : AMOROME 

Tanggal Lahir : 23 Oktober 1993  - Kecamatan   : ASERA 

Tempat lahir  : Amorome   - Gol. Darah : - 

Jenis Kelamin : Laki-Laki    

Status Perkawinan : Belum Kawin 

Agama  : Islam 

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pendidikan Agama Islam 

Alamat   : Jl. Pierre Tendean Teporombua, Kel. Watubangga, Kec. Baruga  

Nomor HP  : 0853-9458-1836        

Alamat E-mail : Sangpenjelajah0853@gmail.com      

DATA KELUARGA      RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Nama Orang Tua       - SD Negeri Amorome  

 Ayah   : Edy      - MTs.S  Lemo Bajo   

Ibu  : Neni      - MAs DDI Lemo Bajo 

2. Nama Saudara Kandung :    - S1 FATIK IAIN Kendari   

a) Sainul 

b) Sulhana 

c) Syahlilin 

         

 

 

 

 

KENDARI, 23 Oktober 2018  
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